
Kantoor
Adolphe Lacomblélaan, 69-71
1030 Brussel

DiversiCom

T. +32 (0)2 880 50 69
info@diversicom.be
www.diversicom.be

Wil u graag een DiversiStory met ons 
delen? Ga dan snel naar onze website 
en contacteer ons.

Emy en Carmen

Helpdesk Analisten bij Getronics
voor de Europese Commissie

Bij de ingangspoorten van de Europese Commissie, hebben Emoke
en Carmen moeite om te geloven dat ze voor hen zullen openen…
Hoe heeft hun witte stok hen uit hun geboorteland Roemenië naar
hier gebracht?

Beide zijn in België aangekomen naar aanleiding van een
uitwisseling tussen jonge Europeanen. Ze besloten hier te blijven
en te gaan voor hun integratie. Emoke studeerde Romaanse Talen
en Letterkunde en spreekt zes talen. Met DiversiCom, voltooide ze
een eerste stage bij Solvay. Carmen behaalde een diploma in Spa
Therapy en Europese Studies en spreekt vier talen. DiversiCom heeft
voor haar vrijwilligerswerk aangeboden bij de Europese School van
Massage en een eerste stage bij de Koning Boudewijnstichting tot
stand gebracht.

Na een aantal coaching sessies presenteert DiversiCom hen aan het
bedrijf Getronics, die in opdracht van de Europese Commissie belast
is om een persoon met een visuele handicap aan te werven. Vereiste
expertise? Een grondige kennis van IT-oplossingen, die moet leiden
tot toegankelijkheid via een nieuwe webtool voor browsers voor
blinden en slechtzienden. Emoke en Carmen verrassen de recruiters
door hun kunnen. Resultaat? Een extra functie wordt gecreëerd om
beide in het project te integreren!

Vandaag zijn ze op post binnen de DG Gezondheid, trots op hun
eerste vast contract en het vertrouwen dat aan hen geschonken
werd. Hun collega’s werden door DiversiCom op de hoogte
gebracht van de blindheid. Ze weten nu dat Emoke en Carmen de
beste gidsen zullen zijn om hen te begeleiden in de donkere wereld
van de slechtzienden. Bovendien zullen alle blinde en slechtziende
Europese burgers in staat zijn te surfen op het web zonder te
verdwalen!

“DiversiCom ontdekte ik een jaar
geleden.

Het jaar ging heel snel voorbij,
maar de impact is van onbepaalde
duur : eerst een ervaring als
vrijwilliger, een stage bij de
Koning Boudewijnstichting, een
coaching sessie in groep, gevolgd
door individuele gesprekken
meteen job coach en uiteindelijk
... een vaste job bij Getronics als
als helpdesk analist ...

Mijn oprechte dank aan
DiversiCom die zo veel heeft
geïnvesteerd in mij en door me te
helpen werk te vinden!”

Carmen


